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Derogarea responsabilității - Pentru informații mai detaliate referitoare la Programul de servicii medicale 
internaționale, vă rugăm să consultați broșura. Pentru a afla mai multe detalii despre afecțiunile cuprinse în acest 
program, vă rugăm să dați clic aici.

Care este diferența dintre acest Program internațional de servicii medicale și alte tipuri 
de asigurări (asigurare medicală, asigurare de viață asigurare de boală gravă)?

Programul internațional de servicii medicale (programul) oferă acces la specialiști și tratament în centre medicale 
din afara țării dumneavoastră de reședință/domiciliu profesional.
Further se ocupă de tot ceea ce are nevoie membrul asigurat pentru a primi tratament în afara țării de reședință/ 
domiciliu profesional, ceea ce include căutarea celui mai bun specialist și a celei mai bune instituții medicale, 
realizarea demersurilor pentru consultațiile medicale, coordonarea detaliilor legale de călătorie, cum ar fi 
transportul și cazarea, și achitarea facturilor direct la instituția medicală.

De ce ar avea nevoie membrul asigurat de polița Programului internațional de servicii 
medicale?

Tratamentul pentru afecțiunile cuprinse în program și procedurile medicale cuprinse în această poliță pot fi foarte 
costisitoare dacă membrul asigurat are nevoie de tratament oferit de cel mai bun specialist/cea mai bună instituție 
medicală internațională din afara țării de reședință/domiciliu profesional.
În cazul în care membrul asigurat are nevoie de tratament pentru oricare dintre afecțiunile sau procedurile 
medicale incluse în program, nu poate apela la aceste opțiuni decât în limita resurselor financiare pe care le are 
la dispoziție. Această poliță extinde această limită pentru accesul la cea mai bună îngrijire medicală și cel mai bun 
tratament la nivel internațional.

-Ce valoare aduce acest program angajaților?

Cea mai mare valoare a acestui program este accesul la cea mai bună îngrijire medicală și cel mai bun tratament 
la nivel internațional în cazul unei afecțiuni grave și asigurarea că toate problemele operative, costurile de călătorie 
și alte costuri sunt acoperite dinainte pentru dumneavoastră și persoana care vă însoțește.

Cine poate intra în program?

Toți angajații care au contract de munca pe perioadă nedeterminată cu una dintre entitățile Intesa Sanpaolo sunt 
incluși în acest program.

Cum este posibil ca specialistul să furnizeze o a doua opinie medicală fără să vadă 
pacientul?

Informațiile și analizele medicale sunt interpretate conform solicitărilor de către echipa medicală din program, a 
cărei atribuție este de a verifica dacă acestea sunt relevante și suficient de detaliate pentru ca specialistul să le 
poată analiza fără a vedea membrul asigurat.
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Dacă specialistul meu se află în străinătate, cum comunicăm?

Membrul asigurat nu trebuie neapărat să comunice direct cu specialistul internațional. Echipa programului se 
ocupă de tot ceea ce este necesar pentru obținereacelei de a doua opinii medicale.
Managerul de caz repartizat pentru cazul respectiv va fi punctul principal de contact al membrului asigurat. 
- Managerul va explica diferitele etape implicate în proces, dar și constatările din raportul Best Doctors® 
InterConsultation®, care vor fi traduse în limba dumneavoastră.

De cât timp va fi nevoie în cadrul programului pentru a furniza o a doua opinie medicală 
pacientului?

Timpul maxim de răspuns pentru evaluarea informațiilor medicale disponibile și furnizarea unui raport cu a doua 
opinie de specialitate, este de 10-15 zile lucrătoare –de la primirea fișelor medicale ale membrului asigurat.

Cum alege echipa programului cel mai potrivit specialist pentru analizarea fiecărui caz?

Programul lucrează specialisti dintr-o bază de date de peste 50.000 de experți internaționali, considerați de către 
colegii lor de breaslă ca fiind cei mai buni în domeniul respectiv. Analiza detaliată a informațiilor medicale –puse 
la dispozitie le permite să determine care este cel mai potrivit specialist pentru fiecare caz, în funcție de expertiza 
și experiența sa profesională.

Experțiisuntselectațiprinintermediuluneimetodologiidenominalizarecontinuădinparteacolegilor,carepermite rețelei 
Best Doctors să fie o rețea respectată și unică de specialiști recunoscuți la nivel internațional ca fiind cei mai buni 
în domeniul lor de activitate.

În timpul procesului InterConsultation®, membrul asigurat va avea o consultație față în 
față cu specialistul internațional?

Procesul InterConsultation® nu cuprinde consultații față în față cu specialistul recomandat înainte de începerea 
tratamentului. Experiența de lucru recunoscută a Further cu soluțiile Best Doctors este cea mai bună garanție atunci 
când este vorba de găsirea celui mai potrivit specialist pentru fiecare caz.
 
Cum se -alege cea mai potrivită opțiune de tratament în străinătate?

Experiența vastă a Further în calitate de prestator de servicii medicaleîi permite să identifice cei mai buni specialiști și 
cele mai bune instituții medicale la nivel internațional. Further va oferi minimum 3 opțiuni pentru primirea tratamentului 
recomandat de specialistul internațional și vă va ajuta să alegeți opțiunea cea mai potrivită.

Dacă un membru asigurat a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă, cum va ști c opțiune 
de a primi tratament în străinătate este cea mai bună?

Când un membru asigurat care se confruntă cu o afecțiune gravă contactează centrul nostru de apel, intră în prima 
etapă, InterConsultation®, serviciul a doua opinie medicală din partea unui expert oferit de program. Specialistul 
internațional ales pentru a verifica și confirma diagnosticul va recomanda cel mai potrivit tratament. Further oferă apoi 
membrului asigurat internarea în diverse instituții internaționale din afara țării de reședință/ domiciliu profesional, 
care sunt considerate a fi cele mai bune opțiuni pentru primirea tratamentului recomandat.
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Dacă specialistul -se află în țara de reședință/domiciliu profesional a membrului asigurat, 
va putea acesta primi tratament la nivel local?

Nu, programul include exclusiv tratamentul în afara țării de reședință/domiciliu profesional.

Sumele asigurate sunt suficiente pentru tratamentul în străinătate? 

Această asigurare a fost concepută pentru tratament în instituții internaționale prestigioase, fără compromisuri 
în ceea ce privește calitatea. Sumele se bazează pe experiența vastă a Further în calitate de prestator de servicii 
medicale și pe expertiza în sectorul de asigurări.

Ce se va întâmpla dacă este necesară urmărirea medicală sau tratamente suplimentare?

Da, managerul de caz va îndruma membrul asigurat către o organizație care poate oferi toată asistența necesară 
pentru a obține o viză. Programul va acoperi toate costurile implicate. În cazul în care nu se poate obține o viză 
pentru o anumită destinație, vor fi oferite alte opțiuni alternative de tratament.

Ce se va întâmpla dacă este necesară urmărirea medicală sau tratamente suplimentare? 

Urmărirea medicală după tratament sau tratamentele suplimentare pot fi organizate, cu condiția ca tratamentele 
să fie cuprinse în program și să se încadreze în limitele stabilite:

 • 500.000 EURO/asigurare pe an per membru asigurat și
 • 1.000.000 EURO/limită pe durata întregii vieți (presupunând că polița este reînnoită).
  Nu există limită în ceea ce privește numărul de tratamente primite și nici în ceea ce privește  
  numărul de zile petrecute în spital.

În cazul transplanturilor de organe, Programul de servicii medicale internaționale poate 
facilita prioritatea pentru pacienți în lista de așteptare a primitorilor de organe?

Trebuie -avut în vedere faptul că numai transplanturile de la donatori în viață sunt cuprinse în poliță.

În ceea ce privește transplanturile de măduvă osoasă, există o bază de date la nivel mondial de donatori potențiali 
testați.

În cazul transplanturilor de rinichi, lobi pulmonari, segmente de ficat sau secțiuni din pancreas, cel mai plauzibil 
scenariu indică donatorii ca fiind rude apropiate cu primitorul organului, datorită compatibilității genetice și 
histologice -necesare pentru a crește probabilitatea de acceptare a organului.

Indiferent de caz, managerul de caz va asista la procesul de investigare și testare a potențialilor donatori.

De ce nu sunt incluse în program transplanturile prelevate de pe cadavre?

Există un motiv foarte bun pentru această limitare. Procurarea din mediul privat a organelor provenite de la 
donatori decedați este interzisă în Europa în cele mai multe țări și se poate efectua numai prin sistemul de 
sănătate publică respectiv, în timp ce în SUA acesta necesită ca primitorul să fie rezident SUA de mai mult de 
doi ani și să existe disponibilitatea imediată din partea primitorului. Având în vedere aceste împrejurări, nu este 
posibil să se ofere acoperire completă în cadrul poliței.

Protezele sunt incluse în program?

Orice tip de proteză sau aparate ortopedice, corsete, bandaje, cârje, membre sau organe artificiale, peruci (chiar 
și atunci când utilizarea lor este considerată necesară în timpul tratamentului cu chimioterapie), încălțăminte 
ortopedică, bandaje și alte echipamente sau articole similare nu sunt incluse în program.

Vă rugăm să rețineți totuși că protezele de sân aplicate în urma intervenției chirurgicale de masectomie și valvele 
cardiace protetice beneficiază de acoperirea poliței, dar numai atunci când sunt necesare ca urmare a unei 
intervenții chirurgicale desfășurate și plătite în baza acestei polițe.

Ce este considerată o proteză în acest program?

Definiția protezei, așa cum este inclusă în termenii poliței noastre, se referă la orice dispozitiv care înlocuiește în 
întregime sau parțial un organ sau înlocuiește în întregime sau parțial o funcție a unei părți a corpului nefuncționale 
sau care nu poate fi folosită în mod normal.
 
Inserțiile osoase sau inserțiile de țesut cutanat/muscular sunt considerate proteze?

Nu, nu pot fi considerate proteze pe baza definiției noastre aprobate și nu vor fi incluse.

În cazul în care este necesară o intervenție chirurgicală de înlocuire a unei valve 
cardiace, costul protezei de valvă cardiacă este acoperit?

Da. Ca regulă generală, costurile protezelor nu sunt acoperite de poliță, dar proteza de valvă cardiacă este 
acoperită în procedura medicală de înlocuire a valvei cardiace menționată în termenii poliței.
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După primirea tratamentului în afara țării de reședință/domiciliu profesional, costul 
produselor farmaceutice și almedicamentelor necesare în tratamentul de dupăspitalizare 
sau post-operator pentru afecțiunea respectivă este acoperit dacă este cumpărat din 
țara de reședință/domiciliu profesional?

Da, medicamentele cumpărate în țara de reședință/domiciliu profesional, dar care au fost recomandate prin Further 
de către medicul (medicii) internațional(i) care a (au) tratat membrul asigurat, în funcție de necesități pentru 
tratamentul continuu, sunt acoperite în limita a 50.000 Euro per membru asigurat.

În cazul în care sunt necesare examene anterioare sau consultații de către medici pentru 
procedura sau intervenția chirurgicală aprobată, aceste examene și consultații sunt 
incluse?

Da, cu condiția ca acestea să fi fost notificate corespunzător companiei de asigurări și să fi fost aprobate și 
menționate corespunzător în certificatul medical preliminar emis de către Further în timpul procesului de solicitare.

Ce se întâmplă dacă membrul asigurat trebuie să fie tratat de mai multe ori într-un an 
pentru aceeași afecțiune sau mai multe afecțiuni incluse în program? Aceste tratamente 
succesive sunt incluse în program?

Da. Limitele de acoperire anuală sunt calculate pe baza „anilor de asigurare”, numărați de la data de începere a 
acoperirii poliței și nu pe baza anilor financiari sau calendaristici.

În -cadrul limitei anuale a poliței, este irelevant dacă cheltuielile medicale sunt legate de aceeași afecțiune sau de 
afecțiuni și proceduri medicale diferite acoperite, cu condiția ca aceste tratamente să fie aprobate și menționate 
în consecință în certificatul medical preliminar.

Dacă membrul asigurat nu se poate deplasa în afara țării de reședință/domiciliu 
profesional din cauza stării sale de sănătate și acest fapt este confirmat de Further, există 
alte opțiuni de tratament acoperite de program?

Nu. Dacă membrul asigurat nu se poate deplasa în afara țării de reședință/domiciliu profesional pentru a primi 
tratamentul, nu va putea primi beneficiile programului.

Dacă apare o complicație (care nu este inclusă în program) în timpul intervenției 
chirurgicale (ca parte a tratamentului inclus în program), care trebuie să fie rezolvată 
imediat cu o procedură medicală care nu era inițial inclusă în poliță, această procedură 
va fi acoperită?

Dacă în timpul desfășurării unei intervenții chirurgicale pentru o afecțiune sau o procedură medicală inclusă în 
program, apar complicații a căror rezolvare este necesară din punct de vedere medical, acestea vor fi considerate 
parte din procedura medicală inițială și prin urmare vor fi acoperite de poliță.

Va exista cineva care să ajute membrul asigurat cu traducerea în timpul primirii 
tratamentului în străinătate?

Da, programul a asigura suport pentru traducere medicală în timp ce vă aflați în spital. Nu vom asigura totuși un 
interpret sau suport de traducere pentru nevoile care nu tin de sfera medicală.

Există restricții în legătură cu persoana pe care pacientul o poate alege ca însoțitor?

Nu. Se recomandă totuși să alegeți un însoțitor care să aibă calitatea de a lua decizii în numele membrului 
asigurat care primește tratamentul în cazul în care evoluția gravă a tratamentului nu permite membrului asigurat 
să ia el însuși/ea însăși aceste decizii.

În cazul în care un membru asigurat are nevoie de un transplant, limitele de călătorie și 
cazare acoperă și donatorul?

Da, în cazul în care un membru asigurat are nevoie de o procedură de transplant, cheltuielile de călătorie și cazare 
pentru donator vor fi acoperite. Vă rugăm să rețineți că cheltuielile de călătorie și cazare pentru membrul asigurat, 
însoțitor și donator vor fi acoperite, dar se încadrează în limitele asigurate ale sumei totale în cadrul poliței.
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